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Renovatie kinderhofje begraafplaats ‘de Ommering’
Gemeente Nissewaard gaat dit najaar het kinderhofje op begraafplaats ‘de Ommering’
renoveren en uitbreiden. Ook het gedeelte met de oude urnengraven knappen we
meteen op. Met veel nabestaanden is inmiddels contact geweest en het ontwerp voor
de renovatie is gereed. Op www.nissewaard.nl/kinderhofje kunt u het ontwerp met
referentiesfeerbeelden bekijken en vindt u meer informatie over de werkzaamheden.
De uitbreiding en renovatie is onderdeel van een breder plan van aanpak waarmee de
gemeente nabestaanden meer zeggenschap en rechten wil geven over de kindergrafjes.
Zo behoort nu ook een nieuwe particuliere termijn tot de mogelijkheden met de optie tot
verlengen zolang de nabestaanden dat willen.
Contact
Bent u een nabestaande en heeft u nog geen contact gehad met de gemeente over de
renovatie van het kinderhofje? Meldt u zich dan bij onze begraafplaatsadministratie:
begraafplaats@nissewaard.nl of via het algemene telefoonnummer van de gemeente:
14 0181.

Week 13 | 29 maart 2022
pagina 1

Eikenprocessierups maakt zich klaar en
Nissewaard ook
Het voorjaar is weer aangebroken. De
eikenprocessierups maakt zich klaar om
uit te komen en zich op eiken te nestelen.
De gemeente Nissewaard maakt zich ook
klaar, maar dan om de rups en de overlast
die hij kan veroorzaken zoveel mogelijk te
bestrijden.
In Nissewaard staan ongeveer 33.000
straat- en laanbomen. Hiervan is 3,6 %
een eik (circa 1.200 eikenbomen). Dat
zijn er verhoudingsgewijs niet veel en
mede daardoor is de eikenprocessierups
goed onder controle te houden. De
afgelopen jaren zijn als preventieve
maatregel mezenkasten opgehangen.
Mezen zijn de natuurlijke vijanden
van eikenprocessierupsen. Dat lijkt de
beste manier te zijn om de rups op een
natuurlijke manier te bestrijden.
Inspecties eiken
Verder inspecteren wij aan het begin van

het seizoen van de eikenprocessierups
alle eiken in de gemeente Nissewaard die
als straat- en laanbomen geregistreerd
zijn op nesten van de eikenprocessierups.
De eerste inspecties hebben inmiddels
plaatsgevonden, gelukkig zonder de
eikenprocessierups aan te treffen. Ook
de bosplantsoenen en parken waar veel
eiken staan, inspecteren we. Als we nesten
aantreffen, gaat een gespecialiseerd
bedrijf de nesten verwijderen door deze op
te zuigen.
Maak melding
Ook de rest van het seizoen checken we
de eiken, bundelen we de meldingen
die binnen komen en voert een
gespecialiseerd bedrijf wekelijks een
bestrijdingsronde uit. Ziet u een boom met
eikenprocessierupsen? Probeer deze dan
niet zelf te verwijderen, maar maak hier
een melding van. Dit kan via
www.nissewaard.nl/melden

Controle hondenbelasting
Namens de gemeente voert Holland-Ruiter de komende weken een huis-aanhuiscontrole uit voor de hondenbelasting. Iedereen die één of meer honden houdt, moet
hondenbelasting betalen en is wettelijk verplicht daarvan zelf aangifte te doen. Aan de
hand van gegevens van de gemeente controleert een aantal controleurs de aanwezigheid
van honden.

Straatkolken krijgen onderhoud
Aannemer Vandervalk+degroot reinigt en inspecteert de komende periode de straatkolken
in de gemeente Nissewaard. Eerst zijn de kernen aan de beurt en daarna de wijken
van Spijkenisse. De werkzaamheden duren tot en met augustus en vinden plaats op
werkdagen tussen 7.00 en 16.00 uur.

De controleur kan bij een bewoner aanbellen en enkele vragen stellen over het al dan
niet hebben van een hond. Als er niemand thuis is en de controleur heeft het vermoeden
dat op dit adres één of meerdere honden aanwezig zijn, dan laat hij een informatiebrief
met een aangiftebiljet hondenbelasting achter. De controleurs zijn in het bezit van een
legitimatiebewijs met pasfoto.
Bent u vergeten om uw hond aan te melden? Via www.nissewaard.nl/belastingen
kunt u dit alsnog doen.

Het reinigen gebeurt ieder jaar. Dit zorgt ervoor dat het kolkenstelsel regenwater goed
kan afvoeren. Zo voorkomen we regenplassen op straat. Tijdens de reiniging worden
eventuele gebreken en schades vastgelegd en gerepareerd. De werkzaamheden worden
uitgevoerd met een kolkenzuiger. Dit is een kleine, speciale vrachtwagen.
Wilt u weten in welke week de kolkenzuiger bij u aan de slag gaat? Kijk dan op
nissewaard.valkdegroot.nl/planning en klik op ‘planning 2022’. De aannemer vraagt u
om tijdens de werkzaamheden parkeerplaatsen waar straatkolken liggen zoveel mogelijk
vrij te houden. Zo kunnen zoveel mogelijk kolken gereinigd worden.

Zin om plezier te maken?
Het nieuwe seizoen van de Rotterdampas is
van start! Met een Rotterdampas kunt u gratis
of met korting leuke dingen doen in en om
Rotterdam. Van zwemmen tot uiteten en naar
het theater. Het pasjaar 2022 loopt vanaf 1
maart 2022 tot 28 februari 2023. U kunt op
ieder moment een pas aanschaffen.
Kijk op www.nissewaard.nl/rotterdampas. voor meer informatie en om de pas aan te
vragen
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